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माांजरीने आवाज मधुर यावा म्हणून घसा साफ केला.
ती म्हणाली, "ककती छान दिवस आहे!
मी ववचार करत होते की 'आज सांध्याकाळी माझ्यासोबत जेवायला कुणीतरी 
असावां.' मला वाटतां तू माझ्यासोबत आज सांध्याकाळी जेवायला ये  कककील.”

उां िीर माांजरीला चाांगलांच ओळखून होता आणण ततचा चतुरपणासु्धा.
"मी माझ्या एका ममत्राला बरोबर घे न ये  ककतो का?" त्याने ववचारल.े



("िोन उां िीर!" माांजर ममकीचे केस चाटत ववचार करत होती.)
"नक्कीच!" माांजर म्हणाली. "आपण सहा वाजता भेटूया का?”

"हो चालेल सहा वाजता." उां िीर म्हणाला.



त्या दिवकी सांध्याकाळी सहा वाजता उां िराने माांजरीचा िरवाजा ठोठावला.
माांजरीच्या पोटात कावळे कोकायला लागले होते. "य,े आत य!े" माांजर
म्हणाली. परांतु जेव्हा ततने िार उघडले, तेव्हा ततने पदहले की उां िराचा ममत्र 
हा िसुरा उां िीर नव्हता.

तो एक कुत्रा होता. कुत्रा गुरगुरत होता.
तो माांजरीपेक्षा िोनपट मोठा होता.

माांजरीला राग आला होता पण ती राग व्यक्त करायला घाबरत होती. ततने 
त्याांना घरात येण्याचा इकारा केला.
टेबलवर िोन चीजचे छोटे तुकड ेठेवलेले होत.े





"आज खूपच गरम होत आहे!" माांजर म्हणाली. 
"एवढां गरम होत असताना मला जेवण नाही जाणार. परांतु तुम्ही जेवून घ्या.”
मग उां िराने चीजचा एक तुकडा घेतला आणण िसुरा तुकडा कुत्र्याने घेतला.



जेव्हा कुत्र्याने त्याचा चीजचा तुकडा खाल्ला तेव्हा तो म्हणाला, "हे चीज 
खूपच स्वादिष्ट आहे. हे स्स्वस चीज आहे का?“

"ककां वा फ्रें च आहे का?" उां िराने ववचारले.

"फ्रें च आहे," माझा भा  पेयर याने गगफ्ट दिलां आहे.

(खरांतर ते उां िीर पकडण्यासाठी वापरलां जाणारां साधां चीज होतां व ही गोष्ट कुत्रा 
आणण उां िीर याांना चाांगलीच ठा क होती.)



"तुझ्याबरोबर वेळ खूप आनांििायी गेला. मला आका आहे तू उ्या रात्री माझ्याकड े
जेवायला येकील,” कुत्रा म्हणाला.
माांजरीने थोडावेळ ववचार केला. "हो मी येईल नक्की, मी माझ्याबरोबर एका ममत्राला 
घे न ये  ककते का?" ती म्हणाली.
"चाांगली सांगत असेल तर जेवण पण चाांगलां जातां," कुत्रा म्हणाला. "तुझ्या आवडीचा 
कोणताही ममत्र आण, आपण सात वाजता भेटूया का?”
" हो चालेल," माांजर म्हणाली.



िसुऱ्या दिवकी सांध्याकाळी सात वाजता माांजरीने कुत्र्याचा िरवाजा ठोठावला.
ततच्या बाजूला एक लाांडगा उभा होता. 
तो कुत्र्याच्या िोनपट मोठा होता आणण चारपट कू्रर.

"या, आत या!" कुत्रा म्हणाला.



माांजरीने लाांडग्याकड ेपदहले आणण हळू आवाजात म्हणाली, "कुत्रा तुझ्यासाठी 
आणण उां िीर माझ्यासाठी, कबूल?"
लाांडगा काहीच बोलला नाही, परांतु तो भयानकपणे हसत होता. त्याचे टोकिार 
िात दिसत होते.
माांजर आणण लाांडगा िोघां त्याांची ममकी चाटत होते.



परांतु जेव्हा िार उघडलां तेव्हा कुत्र्याच्या केजारी मगर बसलेली होती.
जेव्हा ती माांजर आणण लाांडग्याकड ेबघून हसत होती तवे्हा ततचा मोठे 
आणण टोकिार िात असलेला जबडा हळूहळू उघडा आणण बांि होत होता.



माांजर आणण लाांडगा ततचां उघडां असलेल्या तोंडाकड ेएकटक पहात 
होत.े इतकां  मोठां ! इतकां  लाल! आणण खुप सारे िात. त्याांचां िसुरीकड े
कुठेही लक्ष जात नव्हतां. टेबलावर ठेवलेल्या चार चीजच्या
तुकडयाांकडहेी नाही.



"अां?" लाांडगा मागे वळत म्हणाला. "खरांतर आम्ही हे ववचारायला आलो होतो 
की िसुऱ्या एखा्या रात्री आम्ही आलो तर चालेल का? आमच्या िोघाांचीही 
तब्येत आज ठीक नाही," माांजर म्हणाली.
"मला खुप िुुःख होत आहे," कुत्रा म्हणाला. "मला आका होती की हे फ्रें च 
चीज तुम्हाला खूप आवडलां असतां. ब्री म्हणतात त्याला." 

(आणण खरांच ते फ्रें च ब्री होतां.)



"पुन्हा कधीतरी," माांजर आणण लाांडगा िवाजातून बाहेर जात असताना माांजर 
पुटपुटली. माांजर थोडा वेळ ववचार करत होती. मागे वळून मगरीकड ेपहात ती 
म्हणाली, "माझा एक िरूचा नातेवाईक उ्या रात्री जेवायला येणार आहे, मला 
त्याला तुम्हाला भेटवायला आवडले, तुम्ही याल का? तुमच्या या ममत्राला पण 
घे न या."



"अतत उत्तम," कुत्रा म्हणाला.

"परांतु मगरीला नाही आणू ककत. ततला आज रात्री निीवर परत जावां 
लागेल. किागचत उां िीर ये  ककेल. जर तुला मान्य असेल तर." 

"खूपच छान!" माांजर म्हणाली. "आठ वाजता या तुम्ही." 



िसुऱ्या दिवकी रात्री आठ वाजता कुत्रा आणण उां िराने माांजरीचा िरवाजा ठोठावला.
घरामध्ये मसांह बसलेला होता. तो इतका मोठा होता की त्याच्यामुळे सांपूणण घर भरून 
गेलां होतां. माांजरीला त्याच्या िोन मोठ्या पांजयाांमध्ये बसावां लागलां होतां. माांजर हसत 
होती. उरलेल्या जागेमध्ये एका बाजूला एक टेबल होता. मसांहाला खुक करण्यासाठी 
आणलेल्या छान छान पिाथाणनी तो टेबल भरलेला होता. ततथां ताजे भाजलेले केंगिाणे,
मोठे रसिार मनुके, साखर घातलेले छोटे केक, तळलेले बेकन आणण कॅन्डीने भरलेलां
चाांिीच ताट होतां.





माांजरीने वरती पादहलां आणण मसहाांच्या कानात ती हळू आवाजात 
म्हणाली, "जेव्हा िार उघडले तेव्हा मी उां िराला पकडले आणण तू 
कुत्र्याला." 
"वा! मजजाच आहे," मसांह त्याच्या लाल स्जभेने ममश्या चाटत 
म्हणाला.



"तू ककती वक्तकीर आहेस! 
ये आत ये!" माांजर कुत्र्याला म्हणाली.

आणण जसां िार उघडलां
तसां माांजर आणण मसांह पुढे झुकल.े त्याांचां 
तोंड आधीच उघडलेलां होतां.



त्या िोघाांपैकी एकाच्याही लक्ष्यात आलां नाही की कुत्रा आणण उां िीर 
याांनी त्याांची एक मैत्रीण आणली होती, एक गाांधीलमाकी. 

डोळे ममचकायच्या आतच गाांधीलमाकीने मसांहाच्या नाकाला िांक 
केला. नांतर कानाला. नांतर लाल स्जभेला.

मसांह वेडावपसा झाला होता!





त्याने मागे सरकण्याचा प्रयत्न केला परांतु माांजरीचां घर खूपच छोटां 
होतां.

नांतर गाांधीलमाकीने त्याच्या ओठाांना िांक केला.



मसांह माांजरीचां घर तोडून बैचैन हो न पळून
गेला.



माांजरही त्याच्यामागे पळाली.

कुत्रा माांजरीांच्यामागे पळाला.



माांजरीचां सगळां घर पडून गेलां होतां परांतु टेबलला कादहही झालां नव्हतां. 
ततथे जे पिाथण ठेवलेले होते ते जसेच्या तसेच होते.
"तू खूप चाांगली मैत्रीण आहेस," उां िीर गाांधीलमाकीला म्हणाला. तुला जे 
आवडले ते खा. हे छोटे केक ककां वा यातील एखािां कॅण्डी. मला सुरवातीला 
हे तळलेले केंगिाणे खायला आवडले. आपल्या िोघाांसाठी हे पुरेसां आहे.
आणण जरी माांजर कुत्र्याच्या तावडीतून सुटली तरीही त्याच्यासाठी एवढां  
भरपूर आहे.



जरी माांजर पळून गेली असली तरीही ती उां िराला परत
कधीच त्रास िेणार नव्हती.



कॅल्डीकॉट पुरुस्कारानेसम्माननत.

हो, एकिापण नाही!


